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               Verslag Vergadering GMR                       

 

Datum: 24 februari 2020 

Plaats: Scholengroep Opron, Schaepmanstraat 25 te Veendam 

Aanvang: 19.30 uur 

Aanwezig: 

 

 

 

Afwezig: 

Oudergeleding: Patricia Boerma, Paulien Staal en Evalien de Jonge. 

Personeelsgeleding: Marloes van der Beek 

 

 

Bianca Burgmans (pl), Ramon Huberts (ol) en Jeannette Hut (pl) 

  

1. 
 

Opening. 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 Intern overleg GMR (besloten) 

a. Introductie kandidaat-leden. 

De vergadering wordt bijgewoond door de kandidaat-leden Wouter van der Tuin, 

Danielle Steenhuis, Heidi Turkoglu en Maaike van der Vlugt. Iedereen stelt zich kort 

voor. 

b. Notulen vorige vergadering. 

De notulen worden vastgesteld. 

c. Nieuwsbrief. 

De bestuursondersteuner zal de nieuwsbrief van december 2019 nogmaals delen met 

de GMR. 

d. Voorbespreken agendapunt 4. 

 Er zullen geen directeuren meer aanwezig zijn bij de vergaderingen van de GMR.  

 Voortgangsrapportages: De GMR-leden vragen zich af hoe de doelen worden 

gemonitord. 

 Verslag RvT. 

Geen op-/aanmerkingen. 

 Vakantierooster ter advisering 

 Tevredenheidsenquête.  

Veiligheid op school – Het percentage leerlingen dat aangeeft zich veilig te voelen 

op school is 80%.  Dit betekent dat een vijfde deel zich dus minder veilig voelt. Wat 

hier aan te doen? 

 Medezeggenschapsstatuut, medezeggenschapsreglement, reglement GMR.  

De voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd. 

2. Vaststellen agenda. 

Er zijn geen aanvullingen en/of wijzigingen en de agenda wordt vastgesteld. 
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3. Mededelingen en post. 

Geen. 

4. Agendapunten en mededelingen GMR. 

a. Voortgangsrapportages. 

Naar aanleiding van: 

 Opbrengsten en onderwijskwaliteit: de GMR merkt op dat er in de 

voortgangsrapportage wordt genoemd dat er monitoring of focus plaatsvindt en wil 

graag weten hoe dit plaatsvindt. De bestuurder geeft aan dat er een gedeeltelijke 

verschuiving is bewerkstelligd in de taken van de manager Onderwijs en 

Kwaliteitszorg, waardoor ze nog beter in staat is de scholen te bezoeken. De 

startende leerkrachten worden goed begeleid. Het bestuur heeft korte lijnen met  

de scholen. Er vindt maatwerk op iedere school plaats. Na de volgende 

reviewgesprekken wordt er verslag door het CvB aan de GMR gedaan over de stand 

van zaken op dat moment.  Het CvB neemt de GMR zoveel mogelijk mee.  

 Huisvestingssituatie Kindcentrum: het CvB is in gesprek met de wethouder van de 

gemeente Veendam. De wethouder heeft binnenkort een gesprek met de 

medewerkers van het Kindcentrum. Er  is wel sprake van urgentiebesef bij de 

gemeentelijke politiek. 

 Invallersproblematiek: De bestuurder spreekt zich zorgelijk uit over de situatie 

rondom de invallersproblematiek. Daar waar voor OPRON de bezetting van de vaste 

formatie tot op heden geen problemen oplevert, zijn er bij OPRON, net als bij alle 

omliggende besturen, wel grote zorgen over de beschikbaarheid van invallers.  Dit is 

één van de redenen waarom OPRON participeert in SchoolpleinNoord. Een  

platform dat zich focust op arbeidsmarktbeïnvloeding. Dit platform zal zich onder 

andere richten op het behouden van leerkrachten voor het vak, het versterken van 

het imago, het koppelen van vraag en aanbod en het bevorderen van (zij-) 

instromers.  

Daarnaast participeert de bestuurder van Scholengroep OPRON stevig in het RAL 

project. Naast participatie, is zij ook stuurgroeplid. Voor dit project, Regionale 

Aanpak Lerarentekort, is door een aantal besturen, waaronder OPRON, in 

samenwerking met de PABO ingezet op subsidie vanuit de overheid om het 

lerarentekort te kunnen bestrijden. Deze subsidie is toegekend en er is de komende 

jaren een substantieel bedrag beschikbaar om de handen ineen te slaan rondom 

het lerarentekort.  

De flexpool is beter gevuld in vergelijking met voorgaande jaren.  De flexpoolers 

worden ingezet bij kortdurende en langdurige vervanging. Het CvB voert steeds 

dialogen met de directeuren over de inzet van het personeel, de vervanging en het 

invullen van ontstane vacatures.  

b. Vastgesteld verslag RvT. 

Ter kennisgeving. 

c. Concept vakantierooster 2020-2021. 

De marge uren worden ingevuld op schoolniveau. Vanuit praktisch oogpunt wordt het 

vakantierooster in eerste instantie afgestemd met de besturen waarmee OPRON 

samenwerkt in een IKC. Daarnaast wordt er zo veel mogelijk geprobeerd het 

vakantierooster ook af te stemmen met het VO. 
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d. Plan V.  

Plan V is een project van het Vervangingsfonds waarbij schoolbesturen ondersteund 

worden in de verzuimbegeleiding. Op 25 februari schuiven de projectbegeleiders van 

Plan V aan bij het actieteam Duurzaam en doelgericht werken. Alle beleidsstukken van 

OPRON aangaande het onderwerp verzuim zijn door het Vervangingsfonds 

doorgenomen. Er wordt gekeken wat er aan de onderstroom gedaan kan worden om 

het verzuimpercentage te laten dalen. Hierover wordt het dialoog aangegaan met de 

directeuren. Plan V is maatwerk voor de deelnemende organisaties.  

e. Rapportages tevredenheidsenquête. 

De directeuren kijken in samenspraak met hun teams welke schoolspecifieke 

onderwerpen moeten worden opgepakt en hoe dit verbonden kan worden met het 

schooljaarplan. De bestuurder bespreekt in haar huidige ronde schoolbezoeken ook de 

opvallende zaken uit SmS. Bovenschools valt op dat men niet altijd tevreden is met de 

wijze van communiceren. Er zijn duidelijke verbeterslagen gemaakt, maar tegelijkertijd 

blijkt dat niet alle informatiebronnen worden geraadpleegd. Hier zal op worden ingezet. 

De verbeterslag is deels bovenschools, maar ligt ook voor een deel op de scholen zelf.  

Veiligheid van kinderen: de veiligheid op school heeft de aandacht van de scholen. De 

scholen hanteren in principe anti-pestprogramma’s. Niet op iedere school is de 

methode actueel, of is een complete methode. Daar waar dit niet op orde is, bespreekt 

de bestuurder dit met de betreffende directeur. De hiervoor benodigde middelen 

moeten  worden opgenomen in de begroting.  

De OPOS-scholen worden de volgende keer meegenomen in de enquête. Voor hen is de 

laatst afgenomen tevredenheidsenquête binnen OPOS het uitgangspunt. 

f. Toelichting besteding stakingsgelden. 

De medezeggenschapsraden en de GMR willen graag weten wat er met de 

stakingsgelden gebeurd. De bestuurder legt uit dat, zoals ook in de vergadering van 14 

oktober 2019 aangegeven, deze gelden worden toegevoegd aan de pot maatwerk en 

mobiliteit, waarbij er wordt geprobeerd de middelen zoveel mogelijk ten gunste te 

laten komen van de hele scholengroep. Er wordt een beroep gedaan op de pot 

maatwerk en mobiliteit wanneer medewerkers vastlopen in het vak en daarbij extra 

begeleiding nodig hebben/wensen, medewerkers zich willen oriënteren op hun  

loopbaan, of voor het verkrijgen van meer expertise middels maatwerk. 

g. Medezeggenschapsstatuut/medezeggenschapsreglement en reglement GMR 

De voorgestelde wijzigingen zijn doorgevoerd en aangepast.  

5. Rondvraag met het CvB 

 Is het CvB betrokken bij de plannen die gemaakt worden voor het Nationaal programma 

Groningen?   

Het CvB is op de hoogte van Toukomst, een project dat onderdeel uitmaakt van dit 

programma.  

 Hoe verloopt de Integratie van de OPOS scholen:?  

Het CvB is begin januari op beide scholen geweest om te kijken hoe het strategisch 

beleid van OPRON past op De Meent en De Springplank. Er was sprake van een hele 

fijne kennismaking, Teams met fijne energie, enthousiast en betrokken. 

Tijdens de studiedag op De Meent is de bestuurder even aangeschoven en heeft met 

het team gesproken. Voor de Springplank loopt een sollicitatieprocedure, waardoor er 
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ook veel contact is met deze school. Het CvB heeft een positieve indruk van de teams 

en de scholen en de scholen en medewerkers weten het CvB ook te vinden.  

6 Reglementen GMR. 

De reglementen kunnen definitief gemaakt worden.  

7 Verzoek om advies. 

Vakantierooster 2020-2021: de GMR geeft een positief advies. 

8 Verkiezingen OPR Swv 20-01 PO. 

De ontvangen brief wordt doorgestuurd naar de medezeggenschapsraden. 

9 Input nieuwsbrief. 

Er zijn op dit moment geen onderwerpen vanuit de GMR die geplaatst moeten worden in de 

nieuwsbrief. 

10 Jaarplanning 

Er zijn twee vergaderingen uit de jaarplanning gehaald en de vergadering van juni is naar 

voren verplaatst.  

11 Afscheid mevrouw De Jonge 

Mevrouw De Jonge is herkiesbaar, maar heeft aangegeven haar lidmaatschap te willen 

beëindigen.  De GMR bedankt haar voor haar inzet en overhandigt bloemen en een 

presentje. 

12 Rondvraag 

Geen. 
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Schooljaar 2019-2020 
 
Instemming: 
 
De leden van de GMR zijn verzocht om instemming over: 
 

Datum Geleding Onderwerp Instemming 

23-09-2019 OL+PL Overdracht OPOS-scholen Ja 

14-10-2019 OL+PL Strategisch beleidsplan Ja 

14-10-2019 OL+PL Handboek Kwaliteitszorg Ja 

14-10-2019 OL+PL Lief en Leedbeleid Ja 

09-12-2019 PL Scholingsbeleid Ja 

    

    

 
 
Advies: 
 
De leden van de GMR zijn verzocht om een advies uit te brengen over: 
 

Datum Geleding Onderwerp Advies 

24-02-2020 OL+PL Vakantierooster  positief 

    

 
 


